
A Lancia Thema is szerepet kapott Woody Allen „To Rome with Love" 

című filmjében 

 

• A Lancia zászlóshajója a Woody Allen által írt és rendezett, Rómában forgatott új film több 

jelenetében is látható lesz  

• Ez a fontos termékmegjelenítés tovább erősíti a Lancia és a mozgókép közötti, immár 

hagyományos kapcsolatot  

• A mozi világához leginkább kötődő modell, a Lancia Delta szintén feltűnik a filmben  

 
A Lancia Thema is helyet kapott a legújabb Woody Allen-film stábjában; a „To Rome with Love” 

világpremierjét a napokban tartották a római Auditorium Parco della Musicában. A Gravier 

Productions és a Medusa Film produkciójaként elkészült alkotás április 20-tól látható az olasz 

filmszínházakban, majd az ezt következő hónapokban megkezdődik a film vetítése a világ 

további országaiban is.  

 

London, Barcelona és Párizs után, a New York-i rendező a világ leginkább magával ragadó 

városában, a nemzetközi filmvilág által mindig is rajongva kedvelt Rómában forgatta legújabb 

filmjét. A bájos környezetben, az olasz életstílust jelképező helyszíneken zajló könnyed, 

romantikus vígjáték világhírű szereplőgárdát vonultat fel, a főszerepekben olyan 

színésznagyságokat és sztárokat láthatunk, mint Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, 

Penélope Cruz, Judy Davis, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig és Ellen Page.   

 

A Lancia Thema a márka első olyan zászlóshajója, amely két ipari kultúra legjavát egyesíti: 

jellegzetesen amerikai méreteihez, karakteréhez és teljesítményéhez a Lancia legkiválóbb 

hagyományait idéző, elegáns belső kidolgozás, kényelem és exkluzivitás társul. A Thema számára 

korántsem ismeretlen a film nemzetközi világa: tavaly a 68. Velencei Filmfesztivál hivatalos 

gépjárműveként mutatkozott be a nagyközönségnek, amikor a vörös szőnyeghez szállította a 

fesztivál VIP vendégeit és a filmsztárokat. 

 

A „To Rome with Love" kockáin a Lancia Delta is megjelenik. A márka kínálatának legtöbb 

filmszerepével büszkélkedő tagja korábban reklámfilmben szerepelt Richard Gere oldalán,  majd 

megjelent Dan Brown nagysikerű könyvének, a „A Da Vinci-kód”-nak a folytatásából 2009-ben 

készült „Angyalok és Démonok” című filmben, amelyben Tom Hanks játszotta Langdon 

professzort. 

 

Ez a jelentős termékmegjelenítés, amelynek keretében a Lancia Thema és a Lancia Delta egy 

Woody Allen-filmben kapott szerepet, egy régóta fennálló, a márka és a mozgókép közötti, 

hagyományos kapcsolaton alapuló kommunikációs stratégia részét képezi. 

Ennek eredményeként, korábban is számos híres filmben találkozhattunk a Lancia modelljeivel: 

így többek között az Ismeretlen ismerősök (I soliti ignoti, 1958), az Előzés (Il sorpasso, 1962), az 

Egy férfi és egy nő (Un homme et une femme, 1966), a Mélyvörös (Profondo rosso, 1975) és az 

Egy zsaru bőréért (Pour la peau d'un flic, 1981) című alkotásokban. A márka 2006 óta támogatja 

a legjelentősebb és legstílusosabb nemzetközi filmfesztiválokat.  

 

 


